
 چگونه یک روانپزشک شویم ؟

 مقدمه 

 ییها کیدارو و استفاده از تکن زیبا تجو یروان یها یماریمجوز پزشکان هستند که در درمان ب یروانپزشکان دارا

 یاریبس ،یلیمختلف تحص یها نهیبا وسعت جالب پژوهش و زم یمتخصص هستند. روانپزشک یمانند روان درمان

در  هایی ییراهنما نجایدر ا د،یرینظر بگ ررا د یطرح شغل نیکند. اگر ا یرا جذب م یمحترم پزشک انیاز دانشجو

 متحده است. االتیروانپزشک در ا کیشدن به  لیمورد نحوه تبد

 گام اول

 یالزامات آموزش تیرعا

 ،یهستند به روانشناس یکه عالقه مند به روانپزشک یاز افراد یاریبس جاده دیعلوم را بدست آور سانسیمدرک ل - 1

کند، انتخاب  یذهن کار م چگونه نکهیدر مورد ا یریادگیبه منظور شروع به  یمهندس ایو  یشناس ستیز ،یمیش

در مدرسه  رشیپذ یکه شما را برامهم است ساله است  4دانشگاه  کیاز  یلیبدست آوردن مدرک تحصشود.  یم

 .کند یآماده م یپزشک

 از جمله  ات،یاضیسال ر 1 ،یشناس ستیسال ز 1 ،یآل یمیسال ش 1 ،یمعدن یمیسال ش 1 دیبا شما

 .دیداشته باش یدرخواست مدرسه پزشک یبرا کیزیسال ف 1و  یحسابدار

 نفر  7کرده است،  مراجعه یکه به مدرسه پزشک یهر فرد یباشند. برا منیا رشیپذ یبرا دیها با نمره

 رد خواهد شد. 

 الزم  یازهایبرآورده شدن ن یدهند که برا یاز مداخله را ارائه م شیپ یاز دانشگاه ها برنامه ها یبرخ

 شده اند. یطراح یدر مدرسه پزشک رشیپذ یبرا

 ییکه هدف نها یخوب است، زمان دهیا کی د،یبه آن بپرداز دیتوان یکه م یمدرسه ا نیبه بهتر رفتن 

حاصل  نانیاطم نیهستند، بنابرا یرقابت اریبس یشود. مدارس پزشک یروانپزشک م کیبه  لیشما تبد

 .دیکن یم افتینمرات را در نیو بهتر دیکن یشرکت م یکه در مدرسه عال دیکن

 انجام کار داوطلبانه، در  ای مارستانیدر ب یکارآموز کیبا آموختن  د،یکه شما در کالج هست یحال در

که  دیآ یم شیشما پ یقطعا برا یکه روانپزشک دیحاصل کن نانی. اطمدیتجربه کن یروانپزشک نهیزم

 .دیصرف کن دیکن یم افتیمجوز در یرا که برا یوقت و پول

. روانپزشکان دیکن افتیخود را در یدکترا (MD) یپزشک یدکترا ای (DOاستخوان ) یپوک یپزشک یدکترا - 2

 یریادگیکنند. عالوه بر  یرویکنند، پ یکه تمام پزشکان از آن عبور م یپزشک یهمان برنامه آموزش قیاز طر دیبا



گرفت. مدرسه  دیخواه ادیها  یماریکار بدن و نحوه درمان همه انواع ب یدر مورد ذهن، شما در مورد چگونگ

مغز و  ،یجراح ،یطب داخل دیباشد. شما با یدکتر مسئول و عال کیدارد که  ازین یبه شما دانش اساس یزشکپ

 .دیطب اورژانس، عمل خانواده و اطفال را منتقل کن مان،یاعصاب، زا

  درMCAT اگر به دیاعمال کن دیوارد شو دیتوان یکه م یمدرسه ا نیو به بهتر دیخوب عمل کن .

 داشت. دیخواه یشتریب یحرفه ا یانتخابها د،یبرو یپزشک یدانشکده عال

 یرا م یو اخالق پزشک یشگاهیشما کالس ها، کار آزما ،یدر طول چهار سال اول مدرسه پزشک 

به درجه  دنیاما رس د،ینداشته باش یکار روانپزشک یبرا یمرحله فرصت نی. ممکن است در ادیآموز

 .دییایروانپزشک است، پس با آن کنار ب کیشدن به  لیتبد ریدر مس یازمندینخود  یپزشک

 گام دوم 

 یدر روانپزشک لیتحص

 قاتیتحق یبر رو دیتوان یشما م . دیوارد کن دیخواه یرا که م ییها رمجموعهیاز ز کیکه کدام  دیریبگ میتصم - 1

در مورد تخصص  قی. تحقدیها تمرکز کن یماریمجموعه خاص از ب کی ایخاص  یدرمان کردیرو کی ،یروانپزشک

را در نظر  ریز یها نهی. گزدیکن الدر طول اقامت خود را دنب دیخواه یمختلف و کشف آنچه که شما م یها

 :دیریبگ

 شود  یم ادیمبتال به اعت مارانیکه شامل درمان ب اد،یاعت یروانپزشک. 

 کودکان و نوجوانان. یروانپزشک 

 یجراح یروانپزشک 

 یزندگ کیشود که ممکن است  یم یاضطرار یها تیکه شامل برخورد با موقع ،یاضطرار یروانپزشک 

در  زیخشونت آم راتییتغ ،یخودکش یرا در معرض خطر قرار دهد )به عنوان مثال، تالش ها یشخص

 (.یروان درمان ب،یرفتار، خود آس

 در  وانهیاست، اغلب با استفاده از دفاع د یدر حوزه جرم شناس یکه روانپزشک یقانون یروانپزشک

 شود. یمحاکمه مواجه م

تحت نظارت پزشکان  مارانی، چهار سال بعد، تجربه کار با بMD ای DOپس از انجام  دیاقامت خود را کامل کن - 2

که  یو مغز و اعصاب است. در حال یداخل یسال اقامت شامل چند ماه در پزشک نیکرد. اول دیمجاز را صرف خواه

. اقامت شما دیکن یم نیرا تمر دیا موختهتمام آنچه که در کالس درس آ د،یخود را دنبال کرده ا یلیدرجه تحص

 شود.  یکامل م کینیکل ای مارستانیب کیشود و در  یم میمدرسه تان تنظ قیاز طر



 مربوط  یها یو انتخاب یمغز و اعصاب، روانپزشک ،یعموم یپزشک یاقامت شما شامل چرخش ها محل

و  ییسرپا یاست که به شما عالقه مند است. شما در روانشناس یروانپزشک یتخصص یها نهیبه زم

 بود دیخواه یبستر

 یکامل م مارستانیب کی یمحل اقامت خود را در بخش روانپزشک یانپزشکرو انیاز دانشجو یاریبس 

اختالل وسواس  ،یاختالل دوقطب ،ینیبال یدرمان مشکالت مانند افسردگ یبرا مارانیکنند. شما با ب

از سانحه،  ساختالل استرس، اختالل استرس پ ،یاختالالت اضطراب ا،یزوفرنیاسک ،یروان درمان ،یفکر

 کرد. دیدچار اختالل و اختالالت خواب کار خواه تیاختالل هو

 گام سوم 

 روانپزشک مجاز کیشدن به  لیتبد

، مستلزم آن است که (APA) کایآمر ی. انجمن روانپزشکدیکن یم نیکه در آن کشور تمر دیکن افتیدر - 1

با صدور مجوز دولت شما را  یالزم برا طیرا امتحان کنند. شرا یکسب مجوز، امتحانات دولت یروانپزشکان برا

 یدارا التی. هر ادیانجام ده osteopathic یکل یآزمون مجوز پزشک ایو /  یگذراندن آزمون مجوز پزشک

 خاص کشور انجام شود. نیبا قوان دیاست که با یا نهیمختلف معا یارهایمع

 در آنجا  یانجام روانپزشک یبرا یگرید نهیمعا یبرا دیممکن است مجبور شو د،یاگر دولتها را مرور کن

 . دیبمان

 دیکن افتیمجوز مواد مخدر فدرال در دیدارو، با زیبه منظور تجو ( و از اداره مبارزه با مواد مخدرDEA) 

 . دیثبت نام کن

از مغز و اعصاب و  کایاستخوان آمر یانجمن پوک ای (ABPN) کایو اعصاب آمر یتوسط انجمن روانپزشک - 2

روانپزشک  کیشغل به عنوان  کیگرفتن  یاما شانس خود را برا ست،یالزام ن نیشود. ا دییتأ (AOBNPروانپزشک )

مانند روانپزشک نوجوان  یصتخص یها نهیو زم یروانپزشک یها را به طور کل یگواه ABPNبخشد.  یبهبود م

 .دیباشد، کسب کن یمورد نظر شما م یروانپزشک نهیرا که در زم ییها نامهیدهد. کسب گواه یارائه م

 د،یکه مشغول به کار هست یزمان د،یکرد افتیشما مجوز در نکهی. پس از ادیروانپزشک کار کن کیبه عنوان  - 3

درخواست  یرمانگاه روانپزشکد کیدر  مارستان،یکار در ب کی یبرا دیتوان ی. شما مدیانتخاب کن نهیگز نیچند

شما مناسب  یمناسب برا یارک تیکه وضع دی. مشخص کندیخود باز کن یخصوص تیدر خصوص فعال ای دیکن

 .دیانجام ده مارانیب افتیدفتر و در کیباز کردن  یمراحل را برا ای دیاست، سپس برنامه ها را پر کن



  توانند  یکند، اما ساعت ها م یثبات و ساختار را فراهم م میتنظ کینیکل ای مارستانیب کیکار کردن

 هر پزشک وجود دارد. یباشند، درست همانطور که برا یطوالن

  ماران،یبار از زمان شروع ب نیاول یسودآور است، اما ممکن است برا یخصوص نیتمر کیافتتاح 

 شوند.  افتیدر مارانیب

      


